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Трифон Зарезан
• Най-ранният пролетен обичай, 

шумно отбелязван от българите 

е Трифоновден, Трифон Зарезан 

/14 февруари/. Денят, в който 

лозите “проплакват” е в чест на 

лозата и на самите лозари. 

Пременени, снабдени с 

приготвен кравай, бъклица с 

вино, съдинка с ракия и гозби, 

стопаните отиват на лозето и 

отрязват пръчките на една от 

лозите. 



Зарязването

• Орязаните места на лозето се поливат с 

вино и ракия, за да се роди повече и по-

хубаво грозде. Преди зарязването 

свещеникът извършва общ водосвет за 

здраве и плодородие. Отиването до 

лозята представлява весело шествие, 

водено от избрания цар на лозята –

опитен лозар и честен стопанин, 

възкачен на кон и коронован с венец от 

лозови пръчки.





Баба Марта

• /1 март/ Старите българи са вярвали, 
че със събуждането на Природата са се 
пробуждали и злите сили. За справяне 
с лошотията се е използвал червеният 
и белият цвят. На първи март къщата 
е осъмвала закичена с мартеници. 
Най-старата стопанка е усуквала бяла 
и червена вълна на краченцата на 
малките дечица, в плитките на момите 
и на ръцете на момците.



• Белият цвят за старите 
българи е символ на 
дълголетие, а червеният 
прогонва болестите. От тези 
времена се ражда и най-
типичният образ на 
мартеницата – Пижо и Пенда, 
малкото бяло момченце и 
червено момиченце, 
предвестници на Пролетта. 
Мартениците се свалят при 
появата на щъркел, 
лястовичка, или цъфнало 
дръвче. След това се слагат 
под камък или се закичват 
овошките в градината.





Сирница

• Сирница С този празник 
българите означават седмицата 
между двете заговявания преди 
Великия пост. Нарича се така, 
защото през тази седмица 
Църквата позволява да се ядат 
само млечни и яйчни ястия от 
т.нар. блажни храни. Седмицата 
завършва в неделя с народния 
празник Заговезни, когато за 
последно се ядат блажни храни 
преди Великия пост.



Как се празнува Сирница
• Вечерта се палят огньове, които се 

прескачат за здраве и се устройват игри. 
След което цялото семейство се събира и 
преди да се седне на празничната 
трапеза, всеки член на семейството иска 
прошка от останалите, за направените 
грешки през годината. Първи искат 
прошка децата от своите родителите с 
думата “Прощавай!”. Истинско веселие 
настава при хамкането на халвата.





Тодоровден

• Тодоровден / първата събота на 

великденския пост/ Наричат го още Конски 

великден, защото на този ден се месят 

краваи в чест на конете. След като краваят 

се приготви, най-често във формата на 

подкова или конче, се занася в църквата да 

се освети и след това се раздава из селото. 

Към обяд се устройва надпрепускане с 

коне, мулета и магарета.





Кукерски обичаи

• Кукерски обичаи Най-динамичният и 
колоритен български обичай са кукерските 
игри, които се правят 50 дни преди 
Великден. Те се пренасят във времето от 
средновековието до днес, за да се борят със 
злото събуждащо се рано на пролет. В 
началото на Великденските пости, след 
Сирни неделя, селата се огласяват от 
танците и игрите на кукерите. 



• Кукер може да бъде само 

мъж , ерген или млад женен 

мъж, физически здрав и 

много як, който може да носи 

тежкия костюм. Маските на 

кукерите са задължително от 

кози и овчи кожи. Те 

изобразяват страшни 

животни или грозни и 

уродливи човешки лица 

имащи за задача да изплашат 

и прогонят злите духове.





Лазаровден

• Лазаровден / 8 дни преди Великден/ Най –

романтичният празник за младите момичета през 

онези времена е бил лазаруването, когато започват 

първите момински трепети. С навършване на 17-

18 години момичетата могат да станат лазарки и с 

това да се обличат и държат като моми. Именно 

затова за девойките, това е бил най-

дългоочакваният ден – денят на тяхното 

съзряване. 



• Подготовката за празника 
започва две недели преди 
Сирни Заговезни, тъй 
като е свързана с много 
дълго приготвяне. 
Момите – лазарки 
заучават нови песни, 
припомнят си хора, 
набавят си необходимите 
дрехи. Обичаят 
задължително включва 
няколко персонажа: 
боенец, лазарки, кум, 
момци, гайдар.





Великден

• Великден най-светлият 
пролетен празник е Великден, 
свързан с Възкресение 
Христово. Цялата страстна 
седмица преди Възкресението е 
свързана с много църковни 
ритуали, които следват пътя на 
Христос от Голгота до 
Безсмъртието. На Велики 
Четвъртък, когато Христос носи 
Кръста си - се боядисват яйца в 
червен цвят и се приготвят 
великденски краваи. 



• Те се раздават на близки и приятели за 

здраве в деня на празника. На Великден 

свършва 45 дневният пост и за първи 

път може да се ядат блажни храни. 

Семейството се събира на празнична 

трапеза, като се устройват борби за най-

здраво яйце: чието яйце излезе най-

здраво, той ще е най–силен през 

годината





Гергьовден

• Гергьовден На този 
празник се коли агне в 
жертва на светеца св. 
Георги, покровител на 
овцете и овчарите. 
Приготвят се и 
гергьовски краваи – един 
за кошарата, един за 
трапезата и друг за 
раздаване за здраве, 
които са богато украсени 
с моделирани символи.



• Сутринта преди извършването 

на обреда, стопанинът отива на 

нивата и заравя едно червено 

яйце, пазено от Великден. 

Откъсва зелен клас, който 

отнася в къщи за предпазване от 

градушка, след което овцете се 

захранват с треви, а вратите на 

къщите се окичват със здравец.


